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El projecte

Descripció del projecte

L’objecte del projecte consisteix en la definició i valoració de les obres

necessàries per establir un recorregut ciclable que continuï el carril bici a la

Riera de Sant Climent de Viladecans.

Aquest recorregut transcorre per l’Avinguda de Francesc Macià des del carrer

de Santa Teresa fins a l’Avinguda de la Generalitat i des d’allà discorre pel

Passeig de la Marina fins a l’Avinguda del Segle XXI.

Es planteja un carril bici bidireccional a tot el recorregut com a alternativa a la

vorera compartida actual. Aquest nou carril bici ocuparà l’actual franja de

passera de fusta, tot substituint-la per un paviment asfàltic que faciliti la

circulació en bicicleta.
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Descripció del projecte

La proposta inclosa en el projecte estableix els treballs necessaris per tal

d’implantar el recorregut ciclable següent:

TRAMS 01 i 02. En aquests trams es proposa un carril bici bidireccional que

transcorri per l’actual passera de fusta a la mitgera de l’Avinguda de

Francesc Macià, substituint aquesta per un paviment continu d’asfalt polit. A

més s’ampliaran els guals als creuaments de la mitgera i s’afegirà el pas per

a bicicletes junt al pas per a vianants.
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Descripció del projecte

TRAM 03: En aquest tram es proposa un carril bici bidireccional que

transcorri per l’actual passera de fusta a la mitgera de l’Avinguda de

Francesc Macià, substituint aquesta per un paviment continu d’asfalt polit. A

més s’ampliaran els guals als creuaments de la mitgera i s’afegirà el pas per

a bicicletes junt al pas per a vianants. La continuació del carril bici una

vegada finalitzat el camí de fusta es marcarà amb senyalització horitzontal

fins al creuament a la vorera.

TRAM 04: En aquest tram es proposa un carril bici bidireccional que

transcorri per l’actual vorera, de la que s’enderrocaran una longitud de 34,7

ml i es substituirà amb asfalt polit.



El projecte

Descripció del projecte

TRAMS 05-06-07-08: En aquests trams es proposa un carril bici bidireccional

que transcorri per l’actual passera de fusta a la vorera del Passeig de la

Marina, substituint aquesta per un paviment d’asfalt polit.

TRAM 09. En aquest tram es proposa un carril bici bidireccional d’asfalt polit

que transcorri per l’actual parterre

TRAM 10: En aquest tram es proposa un carril bici bidireccional que

transcorri per l’actual vorera, de la qual s’enderrocarà una longitud de 100 ml

i es substituirà amb asfalt polit. La continuació del carril bici, una vegada

finalitzat es marcarà amb senyalització horitzontal fins a l’avinguda del Segle

XXI.

El projecte ha estat redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Àmbit de la intervenció

L’àmbit de la intervenció prevista en aquest projecte de 830ml de carril bici,

actuant sobre una superfície total 2.800 m2.
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Durada de les obres

El termini previst per a l’execució de les obres és de 4 mesos a partir de l’inici

de les mateixes.
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Pressupost  

El pressupost total d’aquesta intervenció és de 293.308,93 € (+ IVA), finançat

al 50% per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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La comunicació

Objectiu de la comunicació

- Informar a la ciutadania de l’objecte de les obres, coordinant l’emissió de 

missatges per part de tots els agents implicats.

- Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres necessàries, planificant 

la comunicació de les mateixes. 
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Públic objectiu

- Ciutadania que viu a l’entorn de les obres

- Membres de consells participatius: Consell de Districte

- Ciutadania viladecanenca en general



La comunicació

Elements de comunicació

Senyalètica:

-1 cartell informatiu d’obra (disseny)

-Cartells informatius als carrers afectats

Elements i canals de difusió:

-Web d’obres (viladecans.cat/obres)

-Mitjans de comunicació municipals (viladecans.cat; Revista de Viladecans)

-Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube
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Cronograma d’accions de comunicació

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Web, butlletí 

municipal, 

Viladecans TV, 

web d’obres

Elaboració 

elements 

informatius i de 

senyalètica (inici 

obres)

Inauguració
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Import total comunicació 5.866,17 € (+ IVA)

Fase (inici obra) → 25%  (1.466,54 €), 

Fase (Finalització obra) → 75% (4.399,62 €)
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Moltes gràcies!

Carrer Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


